
Повна назва: Сімейне право 

Статус: Нормативна 

Мета курсу "Сімейне права" полягає у формуванні системи знань з правового 

регулювання сімейних правовідносин в Україні, у забезпеченні оволодіння студентами 

сукупністю спеціальних теоретичних знань, а також практичних навичок для подальшої 

роботи, виховання правової культури майбутніх спеціалістів. 

Завдання курсу "Сімейне право" - ознайомлення з основними поняттями та 

принципами сімейного права; вивчення системи чинного сімейного законодавства, 

правових проблем, що виникають в процесі його застосування; визначення особливостей 

правового статусу суб'єктів сімейного права. 

Навчальна дисципліна "Сімейне право" вивчається протягом триместру студентами 

юридичного факультету ОКР "Бакалавр" денної форми навчання на третьому курсі. Згідно 

навчального плану на вивчення курсу відводиться 75 годин, з них 18 години лекцій, 18 

години семінарських і практичних занять. Самостійна робота студентів по дисципліни 

“Сімейне право” складає 39 годин. Формою триместрового контролю є іспит.  

Дисципліна вивчається з застосуванням кредитно-модульної системи (КМС) і 

складається з двох змістовних модулів, які об'єднують лекційний матеріал, семінарські та 

практичні заняття. Поточний контроль засвоєння студентом матеріалу модуля оцінюється 

за результатами виконання ним практичних завдань та модульної контрольної роботи. 

Для визначення рівня засвоєння слухачами навчального матеріалу 

використовуються такі форми та методи навчання: 

1) лекційні заняття, на яких викладається теоретичний матеріал, наводяться 

практичні приклади; заняття проводяться з використанням технічних та програмних 

засобів; 

2) семінарські заняття, що передбачають розгляд теоретичних та правозастосовних 

питань з правового регулювання конкретної сфери та їх обговорення в аудиторії; 

3) консультації, які проводяться з метою допомоги студентам у виконанні їх 

індивідуальних завдань та роз’яснення окремих розділів теоретичного матеріалу, 

відпрацювання студентами пропущених занять. 

 

Структура навчальної дисципліни  

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 

Модуль 1.  

Змістовий модуль 1.  

Тема 1.Поняття, 

принципи, система 

сімейного права Сімейні 

правовідносини 

8 2 2   4       

Тема 2. Шлюб. Порядок 

і умови укладання. 

Припинення і визнання 

недійсним 

8 2 2   4       

Тема 3. Особисті 

немайнові відносини 

подружжя  

8 2 2   4       

Тема 4. Визначення 

походження дітей 
8 2 2   4       

Разом за змістовним 32 8 8   16       



модулем 

 

 

Модуль 2.  

Змістовий модуль 2.  

Тема 5. Правовий 

режим майна подружжя  
8 2 2   4       

Тема 6. Аліментні 

зобов’язання членів 

сім’ї 

8 2 2   4       

Тема 7. Особисті 

немайнові 

правовідносини батьків 

і дітей 

8 2 2   4       

Тема 8. Усиновлення 8 2 2   4       

Тема 9. Опіка та 

піклування над дітьми, 

патронат 

8 2 2   4       

Разом за змістовним 

модулем 
40 10 10   20       

Консультація 2 2           

Іспит 8 8           

 

Студенту необхідно зокрема:  

 оволодіти знаннями з теорії та практики сімейного права; 

 знати: 

 законодавчі акти, які регламентують сімейні правовідносини в Україні; 

 визначення основних категорій та понять сімейного права; 

 поняття сімейних правовідносин, шлюбу, умови та порядок вступу та розірвання 

шлюбу, визнання його недійним;  

 особливості майнових та немайнових прав подружжя, батьків та дітей;  

 основні форми влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування; 

 міжнародно-правові договори, відповідно до яких здійснюється регулювання 

сімейних відносин між громадянами України та іноземцями, особами без 

громадянства;  

 ознайомитись із змістом нормативних актів сімейного права, із науковими роботами з 

проблем сімейного права та узагальненням судової практики,  

 вміти: 

 відрізняти правовідносини, що регулюються сімейного правом від тих, які є 

предметом регулювання інших галузей права; 

 розмежовувати юридичні поняття галузі сімейного права; 

 аналізувати законодавчі акти, що регулюють сімейні правовідносини; 

 застосовувати отримані знання до конкретних життєвих ситуацій; 

 розв’язувати прикладні завдання зі сфери сімейного права, виробити правильну 

позицію у справі.  

 навчитись юридично грамотно та аргументовано захищати певне правове рішення, 

викладати його в усній та письмовій формі;  

 виявляти недосконалість окремих норм та проблеми у їх застосуванні, знаходити шляхи 

їх вирішення.  

 орієнтуватись у напрямках розвитку галузі сімейного права. 



Рекомендовані теми та форми занять дають можливість використовувати та закріплювати 

знання та навички не тільки з сімейного права, але і з інших предметів. Для засвоєння 

дисципліни “Сімейного права” студенти повинні використовувати знання, отримані в 

процесі вивчення таких дисциплін як “Теорія держави і права”, “Цивільний право”. 

 

Умови визначення навчального рейтингу з дисципліни 
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 Тижні 

1 2 3 4 5 6 

1 Опитування на 

семінарах* 

2 8 16       

2 Доповнення** 4 4 16       

3 Вирішення 

практичних 

завдань*** 

3 4 12        

4 Наукова 

доповідь**** 

1 8 8       

5 Тести ***** 1 8 8       

 Разом  На семінари 60 балів 

Іспит – 40 балів 

 

Пояснення до умов визначення рейтингу  

*Опитування на семінарах включає в себе: опитування по будь-якому питанню, винесеному на 

семінарське заняття (за вибором викладача) відповідь на питання інших студентів, 

запитання студентів до інших студентів, відповідей інших студентів, відповідь на питання для 

повторення (з тем, що було вивчено раніше), вирішення ситуаційних завдань з необхідною 

аргументацією та посиланням на законодавство. Максимальна кількість балів може бути 

виставлена студентам, підготовленим до відповідей на усі питання теми. 

Оцінюючи відповідь, викладач керується такими критеріями, як: правильність відповідей на 

питання, повнота і конкретність відповіді, ступінь використання наукових і нормативних 

джерел, уміння дов'язати теорію з практикою, логіка і аргументованість викладу думок, 

культура мови. 

**Доповнення здійснюється студентом по темі семінару після основної відповіді по 

питанню винесеному на семінарське заняття.  

Метою доповнення є більш повне розкриття питання, винесеного на семінарське заняття, 

або висвітлення різноманітних наукових, практичних, правозастосовних аспектів даного 

питання 

*** Вирішення практичних завдань здійснюється в вигляді розв’язанні задачі по темі 

семінару, які надані викладачем студентам на попередньому семінарі. Студент 

самостійно, опрацьовуючи вдома матеріал до семінару, вирішує задачу з належним 

аргументування та посилання на відповідні норми законодавства. На семінарі студент 

усно доповідає вирішення задачі. При не повній відповіді або невірній, в розв’язанні 

задачі допомагають інші студенти з відповідним оцінюванням їх відповідей або участі в 

обговоренні. 

**** Наукова доповідь готується з обов’язковим розглядом дискусійного в науці питання  

з викладенням власної точки зору на дану проблему, яка підтверджується належними 



аргументами. Теми доповідей студенти обирають самостійно. Головна умова – це новизна 

та проблематика.  

Обсяг доповіді не повинен перевищувати 5-7 сторінок. Доповідь висвітлюється перед 

аудиторією на протязі 5 хвилин. Студент повинен відповідати на запитання інших 

студентів та викладача. Ці відповіді зараховуються при визначенні кількості балів.  

***** Тести. Тестування має підсумковий триместровий характер і проводиться в кінці 

триместру протягом окремого аудиторного заняття. Тести роздаються викладачем 

студентам поваріантно, студенти на окремому чистому аркуші записуються відповіді по 

тесту. Загальний строк написання тестів 60 хвилин. 

 

Викладач: 

Січко Дмитро Сергійович. В 2006 році захистив у спеціалізованому вченій 

раді юридичного факультету Львівського національного університету імені І.Франка 

дисертацію «Правова природа договору лізингу в Україні” на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і 

цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Автор 30 наукових 

праць і 3 навчальних, методичних і практичних посібників.  

Сфера наукових інтересів – договірне право, правове регулювання господарських 

товариств, проблеми реалізації спільної сумісної власності. 

 


